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ИЗИСКВАНИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОЛОКВИУМ 

ПО СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ 

 

 

 
 

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕФЕРАТ 

 
 

Рефератът е писмена работа, която има обем от 5 до 10 стандартни страници. Съставя се по 

изрично зададена, конкретна тема, която обхваща част от учебното съдържание. Организира се в 

три дяла – увод, изложение и заключение. В текста се излагат факти, тези, позиции, теории и е 

задължително в края да са посочени използваните източници на информация. Оформя се 

технически съгласно посочени изисквания. Рефератът трябва да се предаде на хартиен носител в 

деня на колоквиума по „Социална фармация и фармацевтично законодателство”. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЕФЕРАТ 

 

 
I. ОБЩО ОФОРМЛЕНИЕ 

 

1. Оформяне на заглавна (титулна) страница 

 Научна институция (университет, факултет) 

 Катедра 

 Учебна дисциплина 

 Вид на разработката – „РЕФЕРАТ“ 

 Заглавие на избраната тема 

 Трите имена на автора 

 Факултетен номер 

 Имена на преподавателя с място за подпис 

 Дата и година на представяне



 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ 
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РЕФЕРАТ 

по 

СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧНО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

тема 

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ГЕНЕРИЧНИ ЛЕКАРСТВА И 

БИОЕКВИВАЛЕНТНОСТ 

 

 

Изготвил:……………                           Преподавател:………........ 

 

Пловдив, 2022 г. 

 

Примерна заглавна страница на реферат 
 

 



2. Оформяне на страница със съдържание 

Започва на нова страница след заглавната страница. Включва увода, всички части от 

изложението, заключение и списък с използваната литература. Номерацията на страниците 

започва от увода. 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н ИЕ 

( П р и м е р н о ) 

 

 

 

У В О Д 3 стр. 

И З Л О Ж Е Н И Е 
5 стр.

 

1. .......................................... 

1.1 ........................................ 

1.2. ……………………........ 

2.............................................. 

2.1. .......................................... 

3. ............................................. 

3.1....... .................................... 

3.2....... ..................................... 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 



3. Оформяне на текста 

Текстът се разполага в 30 реда на страница. Страниците трябва да бъдат във формат А4 

(21 cm x 29,7 cm).  

При форматирането на текста се спазват следните параметри: 

 Шрифт (Font): Times New Roman (или друг подходящ), размер 12 пункта (12 pt.),                           

стил нормален (Regular), курсив (Italic) само за ключови понятия; 

 Междуредие (Line spacing): 1,5 lines; 

 Всеки абзац започва с отстъп (First line): 1,25 cm; 

 Полета: горе (top) – 2,54 cm; долу (down) – 2,54 cm; ляво (left) – 3,5 cm; дясно (right) 

–                       2,5 cm; 

 Бележки под линия: шрифт Times New Roman, размер 10 pt., междуредие Single; 

 Основният текст и бележките под линия да бъдат двустранно подравнени 
(Alignment:  Justified); 

 Номерация на страниците: долу, центрирано вдясно, с арабски цифри. 

 

4. Оформяне на използваната литература 

 За книги – автор, заглавие, издателство, година и място на издаване, страница на 

полезната информация. 

Например: Петрова Г. и колектив. Фармакоикономика ( четвърто преработено издание). 

Инфофарма ЕООД, София, 2020; стр. 19-25. 

 За интернет страници – автор, заглавие, точен интернет адрес на сайта и датата, в 

който е намерена тази информация. 

Например: Medicines under additional monitoring. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/additional-monitoring/list-medicinal-products-under-

additional-monitoring_en-0.pdf (Accessed: 20 February 2022) 

 За научни статии – автор, заглавие, списание, година, издание, страница.  

Например:  Hoekman J, Boon WP, Bouvy JC, Ebbers HC, de Jong JP, De Bruin ML. Use of the 

conditional marketing authorization pathway for oncology medicines in Europe. Clinical 

Pharmacology & Therapeutics. 2015;98(5):534-41. 

 За информации от научни конференции – автор на доклада, тема, название и място на 

конференцията, дата. 

Например: Staynova R, Andreevska К, Grekova D, Gueorguiev S, Madzharov V, Bratanov P. 

The impact of pharmaceutical care on patients with cancer. Национална научна конференция 

"15 години фармация в Медицински университет – Пловдив" 01-03 юни 2018 г. Девин 

 

5. Отпечатване на реферата 

Рефератът се разпечата във формат А4 едностранно. Листовете могат да бъдат 

свързани със спирала или да бъдат окомплектовани и предадени в папка. 

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/additional-monitoring/list-medicinal-products-under-additional-monitoring_en-0.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/additional-monitoring/list-medicinal-products-under-additional-monitoring_en-0.pdf


 

 
II.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕФЕРАТА 

 

Рефератът е писмена разработка и представлява рефериране на текст, но може да има 

и аналитичен характер, в зависимост от конкретното учебно съдържание. Текстът е кратък 

и сбит, като авторът трябва да изрази своята позиция и покаже познаване на материята. 

Позицията трябва да бъде специфична – да се отнася само до това, което ще се дискутира в 

текста и да се подкрепя със съответните аргументи. 

 

 

Въведение 

Има за задача да представи темата на реферата и нейната значимост. Представя се 

също така конкретният въпрос, на който се търси отговор. Тук може да се включи и една 

работна хипотеза, която да бъде проверена в хода на изложението, в зависимост от 

характера на реферата. 

Изложение 

Изложението представлява логически свързана последователност от аргументи, 

имащи отношение към тема на реферата. Логиката на изложението може да върви от по- 

общото към по-частното, от по-слаби към по-силни аргументи, от по-общоизвестни към 

по-слабо познати доказателства. Възможни са и други стратегии, стига да водят до 

убедително представяне на личната информация. 

Заключение 

Представлява обобщение на изложението. То трябва да даде отговор на въпроса, 

поставен във въведението. Този отговор следва да бъде изведен логически от изложението. 

Литературните източници 

Литературните източници се номерират с арабски цифри поставени в скоби по реда на 

тяхното цитиране в текста.



 

 

 

 

 

Теми за реферат 

 по „Социална фармация и фармацевтично законодателство”  

 
 

1. Сериализация и верификация на лекарствени продукти. Фалшифицирани лекарствени 

продукти. 

2. Лечение с неразрешени за употреба лекарствени продукти. Състрадателна употреба. 

3. Законодателни изисквания и регулация на радиофармацевтични лекарствени 

продукти. 

4. Оперативен и стратегически мениджмънт в търговията на едро с лекарствени 

продукти. 

5. Медицински изделия – пускане на пазара и законодателни изисквания. Медицински 

изделия в аптечната мрежа. 

6. Добра дарителска практика за лекарствени продукти. 

7. Принципи на Добрата дистрибуторска практика за лекарствени продукти в хуманната 

медицина. 

8. Правила за Добра фармацевтична практика на FIP/WHO и Български фармацевтичен 

съюз. 

9. Права и задължения на магистър-фармацевт – ръководител на аптека. Определяне на 

пазарния дял и стратегията за развитие на аптека. 

10. Регулирани професии. Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите. 

Професионални права и задължения. Признаване на квалификациите в рамките на ЕС 

и ЕИП.  

11. Електронно здравеопазване и електронна рецепта в България и ЕС. 

12. Онлайн аптека и разпространение на лекарства чрез Интернет. Продажба на лекарства 

чрез автомати – регулаторни изисквания. 

13. Процедури по разрешаване употребата на лекарства. Особени случаи - хибридно 

досие, разрешение под условие, разрешение при изключителни обстоятелства, 

ускорено разглеждане. 

14. Концепцията за генерични лекарства и биоеквивалентност. 

15. Биологични, биотехнологични и биоподобни лекарствени продукти. 

16. Законодателни изисквания към лекарствата за лечение на редки болести. 

17. Надзор върху качеството, ефикасността и безопасността на лекарствата след 

разрешаването им за употреба. 

18. Удостоверение за регистрация на хомеопатични лекарства. Опростена процедура 

(удостоверение за регистрация) на традиционни растителни лекарствени продукти. 

19. Развитие и практика на предписването на лекарства от магистър-фармацевти. 

20. Фармацевтичната професия през 21 век – професионален статут, етични аспекти и 

предизвикателства. 

21. Развитие на болничната фармация и мястото на фармацевта в лечебното заведение. 

22. Паралелен внос на лекарствени продукти 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

23. Реимбурсиране на лекарствени продукти. Роля на НЗОК в лекарствената политика. 

24. Фармацевтичен маркетинг – подходи и стратегии за сегментиране, таргетиране и 

маркетингово позициониране на лекарствата. 

25. Клинични изпитвания – регулаторни подходи и законодателни изисквания. Правила 

за Добра клинична практика. 

26. Регулаторни и практически аспекти на рекламата на лекарствените продукти. 

Законодателни изисквания в ЕС и САЩ. 

27. Роля на международните и европейски фармацевтични организации за опазване на 

общественото здраве. 

28. Проследяване на безопасността на специфични групи лекарства – ваксини, 

биологични продукти и лекарствени продукти под допълнително наблюдение. 

29. Сравнителен анализ на регулаторни изискания към аптеките за обслужване на 

населението в Европа. 

30. Теоретични и практически аспекти при анализ и определяне на лекарствената 

употреба. 

 

 

 

 

 

 

Изискванията за колоквиум са приети на КС с Протокол № 03/10.03.2022 г. 

 

 

ДОЦ. БИСЕРА ПИЛИЧЕВА, ДФ 

Ръководител катедра по фармацевтични науки 


